CA S E S T UDY
De specialist in educatief materiaal Cengage
vertrouwt op AirPouch® FastWrap™ en zijn
GeoTech® block-and-brace tubes om te
garanderen dat boeken in perfecte conditie
aankomen.
Achtergrond

Bedrijfsnaam
Cengage Learning

Gebruikte Uitrusting
AirPouch® FastWrap™

Gebruikte Materialen
GeoTech® block-and-brace tubes

Cengage is een van ‘s werelds grootste leveranciers van specialistisch educatief materiaal
aan universiteiten en onderwijsinstellingen over de hele wereld. Het levert aan de grootste
markten over heel Europa en het Midden-Oosten vanuit zijn basis in Andover in GrootBrittannië.
Het werkt met twee AirPouch FastWrap systemen, een op elke verpakkingslijn, en voedt
GeoTech tubes in een centrale hopper voor eenvoudige doorvoer. De tubes worden
gebruikt om zware boeken te blokkeren en te ondersteunen, individueel of bij verpakking van
meerdere boeken, in kartonnen buitenlagen.

De uitdaging
Cengage transportmanager Rob Lawrence legt uit: “We transporteren hoge waarde, zware
boeken die een belangrijke, levenslange investering zijn voor studenten en instituten - ze
moeten in perfecte staat aankomen. Dat betekent geen omgebogen hoeken en geen
beschadigde of bevuilde kaften.”
“Vroeger gebruikten we een papiersysteem aanbevolen door onze Amerikaanse collega's,
maar dat systeem was niet geschikt. Zodra de dozen een paar keer gehanteerd waren, was
het papier samengedrukt en kregen de boeken in de doos bewegingsruimte. We kregen
teveel retourzendingen en rapportages van beschadigde waar.”

De oplossing
“Mijn collega Barry Jenkinson zag het FastWrapsysteem op een tentoonstelling in het NEC.
We werden aangetrokken door de optie van het gerecyclede GeoTech materiaal dat
Automated Packaging Systems bood. Er was aanvankelijk enige terughoudendheid over het
overstappen van papier - een optie die werd gezien als milieuvriendelijk - naar plastic. Maar
aangezien GeoTech gerecycled is, werden deze zorgen meteen weggenomen en we betalen
niet meer voor extra PRN's wanneer we ons jaarlijkse verpakkingsafvalrapport invullen."
“We wisten inderdaad dat onze klanten liever geen papier hadden. Ze vinden dat het de huid
uitdroogt en dat het onaangenaam is om mee te werken. De groene GeoTech tubes bevallen
heel goed.”
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Het resultaat
“Vergeleken met ons oude papiersysteem, bespaart de FastWrap ons 46% van de kosten van
verpakkingsmateriaal. Daarbij hebben we tussen de 5 en 10% bespaart op onze
internationale transportkosten, omdat de airbags lichter zijn. Bovendien zijn we 30% sneller
met het verpakken van de dozen. Met het oude systeem werd papier aangevoerd met een
voetpedaal, het duurde lang om elke doos in te pakken. Daarentegen zijn FastWrap tubes
altijd bij de hand en de Easy-tear perforaties zorgen ervoor dat je precies het noodzakelijke
aantal kunt afscheuren. De operators trappen een voetpedaal in wanneer ze merken dat de
hoppervoorraden op raken en het systeem draait 3 minuten om te herladen; ze hoeven nooit
echt te wachten op de toevoer van tubes."

“We hebben bespaard op
opslagruimte. Vroeger duurde
een papierpallet minder dan
twee weken, terwijl een pallet
met tubes in dozen ongeveer 3
maanden duurt.”

“We hebben bespaard op opslagruimte. Vroeger duurde een papierpallet minder dan twee
weken, terwijl een pallet met tubes in dozen ongeveer 3 maanden duurt.”
“De tubes zijn daarbij nog veiliger ook. We hebben verschillende systemen getest en alle
systemen, behalve FastWrap, hadden problemen met kapotte luchtkussentjes. Door de
scherpe hoeken van de boeken liepen de bubbels en kussentjes leeg. Er is iets met de
FastWrap beschermende tubes - een combinatie van materiaalkwaliteit, bredere oppervlakte
en vuldruk - dat ervoor zorgt dat ze zelfs soepel rondom de scherpste hoeken kunnen
buigen. Het resultaat is dat we minder retourzendingen hebben en meer producten in
perfecte staat, hetgeen betekent een hogere klanttevredenheid."

De toekomst
“De systemen zijn heel betrouwbaar gebleken. We hebben dan ook nooit een systeem gehad dat
gemakkelijker te installeren of te gebruiken was, of dat ons minder rompslomp heeft gegeven.”

32 0(2)725 31 00

www.autobag.be

